VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007
o.s. MOSTY – sociálně psychologické centrum
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
IČO: 26661306
Registrace MV udělena dne 5.5.2004
18.10.2007 schválena změna stanov pod č.j. VS/1-1/57281/04 – R (změna názvu
organizace, rozšíření cílů)
Sídlo: Most, J. Skupy 202/2303, PSČ 434 01
Kancelář: Most,Tř.Budovatelů 2957, PSČ 434 01

E mail: os.mosty@seznam.cz
Webové stránky: http://www.os-mosty.ic.cz

Cílem občanského sdružení je sdružovat občany, kteří se zabývají aktivitami:
v v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
v v oblasti prevence sociálního vyloučení,
v v oblasti prevence viktimnosti a pomoci obětem trestných činů,
v v oblasti zvyšování informovanosti občanů v občanských právech a povinnostech a
v řešení nepříznivých sociálních situací.
Statutární zástupce: Mgr. Kateřina Malá

Telefon: 774680013

Seznam členů:
Mgr. Kateřina Malá – člen o.s./statutární zástupce/člen Výboru
Bc. Radek Sýkora – člen o.s./člen Výboru
Jaroslava Baxová – člen o.s./člen Výboru
Jitka Šafnerová - člen o.s./člen Dozorčí rady
Ing. Klára Bábovková – člen o.s. /člen Dozorčí rady
Jitka Slabá – člen o.s./člen Dozorčí rady
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REALIZOVANÉ AKTIVITY V R. 2007
v CÍLOVÁ SKUPINA : VĚZNI, OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VĚZNICE
Ø Projekt Šance
Občanské sdružení se stalo již 15. 3. 2004 partnerem koalice Šance (projekt Šance Společenství Iniciativy EQUAL) a po celou dobu trvání projektu zajišťuje koordinaci
projektových aktivit v regionu Severozápad.
q V r. 2007 – 1x vydání Vězeňského občasníku – 1 000 výtisků.
q Experti se účastnili seminářů a pracovních schůzek projektu Šance.
q Experti o.s. realizovali jednotlivé aktivity reintegračního programu pro vězně ve výkonu
trestu a podíleli se na koordinaci mentoringu po propuštění.
q V rámci projektu nabízelo služby odborného poradenství a sociální rehabilitace na území
Ústeckého a Středočeského kraje Regionální centrum projektu Šance, které slouží jako
zázemí a servis pro potřeby mentorů a propuštěných vězňů na Mostecku.
q Přímo zapojeno celkem 132 osob (Věznice Bělušice, Vinařice aj.)
Osobní konzultace
Korespondenční poradenství
Spolupráce s mentory Vinařice
Spolupráce s mentory PMS
Ostatní věznice – spol. s mentory
Kurz komunikačních dovedností
Kurz malíř-natěrač
Kurz obsluha vysokozdvižných vozíků
Náborová akce zaměstnavatel Škoda

47
39
21
11
4
19
12
12
43

v CÍLOVÁ SKUPINA: MLÁDEŽ VE VÝCHOVNÝCH
ÚSTAVECH A DĚTSKÝCH DOMOVECH
Ø Projekt Pšov
V r. 2007 přímo zapojeno do výchovně vzdělávacího programu celkem: 86 mladistvých
ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
Z toho 66 chlapců z výchovného ústavu v Pšově, 13 chlapců z Buškovic, 7 dívek z Kostomlat.
Přehled počtu mladistvých zapojených do jednotlivých rekvalifikačních kurzů/programů:
- obsluha vysokozdvižného vozíku: 11 osob,
- svářečský kurz: 6 osob,
- PC kurzy: 27 osob,
- truhlářský kurz: 8 osob,
- zahradnický kurz: 6 osob,
- kurz obsluha křovinořezu - 9 osob,
- kurz osobnostního rozvoje – 12 osob,
- motivační program – 66 osob.
Do vzdělávacích kurzů a supervize pro pg.pracovníky zapojeno 34 osob.
V rámci projektu byl zprovozněn tréninkový byt v Mostě, pro mladistvé opouštějící ústavní
péči, kapacita 4 lůžka. V r. 2007 využilo 5 chlapců z Pšova, 1 žena s dítětem.
o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum
http://www.os-mosty.ic.cz

434 01 Most, Business centrum, Budovatelů 2957, 3. patro, dv. č. 333,
email: os.mosty@seznam.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

2

Ø Projekt „I cesta může být cíl“
Výsledky:
§ vytvořený pracovní program na podporu životního prostředí, k využití při
ukládání trestu OPP a výchovného opatření (PMS ČR, státní zatupitelství)
§ výsadba 60 stromů (zásluhou dosázení je v aleji o délce 2,5 km celkem 266 stromů)
§ zpevnění 90 stromů (za použití vyrobených kolíků)
§ vybavení proti okusu zvěří 266 stromů
§ 1x realizace zavlažování stromů v aleji (každý strom 20 l vody)
§ likvidace černých skládek v aleji
§ přímo zapojeno 13 klientů: z toho 10 z výchovného ústavu v rámci pracovního
programu, 3 klienti s nařízeným trestem OPP (prezenční listina uložena v kanceláři
o.s. Mosty)
§ zapojeni 4 dobrovolníci
§ 3 pedagogičtí pracovníci výchovného ústavu
§ 1 pracovník PMS ČR v Lounech
§ 1 státní zástupkyně, zastupitelství Louny
§ 2 zástupci Města Podbořany (starosta, vedoucí odboru životního prostředí)
§ 3 členové mysliveckého sdružení Ohař
§ fotodokumentace z pracovního programu
§ medializace akce v tisku
§ celkem informováno o projektu – min. 4 100 osob
Ø Bláznivý závod ještě bláznivějších dětí

Realizátor projektu: o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum
Financování projektu: Nadace Terezy Maxové
o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum
Dne 29.9.2007 se konal Bláznivý závod ještě bláznivějších dětí od 8:30 do 16:30 hod
na stadionu TJ Krásný Dvůr.
Soutěžilo 35 mladistvých chlapců ze 6 výchovných ústavů.
v CÍLOVÁ SKUPINA: VEŘEJNOST
Ø Etopedická poradna, Most
Služby využilo 11 klientů.
Ø Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Žatec
Probíhala jednání o pronájmu se zastupiteli města Žatce. Rada města schválila pronájem
objektu „Jitřenka“ v centru Žatce.
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PLÁNY NA R. 2008:
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Pokračovat v plnění úkolů v projektu Šance.
Zajistit plnění projektových aktivit Projektu Pšov.
Provést analýzu potřebnosti podobného projektu pro další mládež opouštějící ústavní péči.
Zapojit dobrovolníky do dalších aktivit o.s.
Rozšířit nabídku služeb etopedické poradny, marketing.
Navázat partnerství se zahraniční společností, která realizuje obdobné aktivity, zajistit
výměnu zkušeností.
Vytvořit standardy kvality nabízených služeb.
Aktivní účast v komunitním plánování sociálních služeb v Mostě.
Zadat zpracování SWOT analýzy a podpořit strategické řízení organizace.
Zaregistrovat poskytované sociální služby.

Fundraising:
q Připravit program na podporu rodin dětí/mladistvých, kteří mají problémy se zákonem.
q Realizovat osvětové akce v oblasti prevence závislostí a prevence kriminality mezi
mladistvými.
q Připravit komplexní výchovně vzdělávací program prevence kriminality ve školách na
Mostecku, najít finanční zdroje pro realizaci.
q Připravit projekt NZDM v Žatci.

Zpracovala: K.Malá, v Mostě dne 25.2.2008
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha o.s.Mosty ke dni 31.12.2007 v tisících Kč:
AKTIVA
peníze v hotovosti
bankovní účty
příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

10
144
1956
2110

PASIVA
vlastní jmění
hospodářský výsledek
krátkodobé závazky
výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

3
-12
2060
59
2110

Přehled příjmů dle zdrojů ke dni 31.12.2007 v tisících Kč:
ESF OPRLZ ( MŠMT ČR )
ESF EQUAL
Nadace Terezy Maxové
Nadace Partnerství
Statutární město Most
CELKEM

2.523
863
23
2
10
3421

Náklady dle výkazu zisku a ztrát k 31.12.2007 v tisících Kč:
Spotřeba materiálu
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

727
1
161
553
1518
461
6
6
3433
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA OBDOBÍ 1.1.- 31.12.2007
Název účetní jednotky:
Právní forma:
Sídlo:
Datum zápisu:

o.s.Mosty - sociálně psychologické centrum
občanské sdružení
Most, Josefa Skupy 202/2303, PSČ 434 01
5.května 2004 pod č.j. VS/1-1/57281/04-R u
Ministerstva vnitra

Identifikační číslo:
Účetní období:
Rozvahový den:
Datum sestavení závěrky:

26661306
1.1.2007-31.12.2007
31.12.2007
25.2.2008

1. Všeobecné údaje o účetní jednotce k 31.12.2007
Účel občanského sdružení:
a) zajišťovat kulturní, výchovné a vzdělávací akce pro děti, mládež a občany,
b) realizovat propagační a popularizační činnost,
c) zajistit provozování občanského poradenství občanům ve formě bezplatné,
nezávislé, důvěrné a nestranné pomoci – tzn.poskytovat tyto služby všem
lidem bez rozdílu,
d) psychosociálním poradenstvím usilovat o zplnomocňování klienta a o
komplexní přístup ke klientovi a jeho situaci,
e) na základě analýzy problémů občanů upozorňovat zákonodárné orgány,
orgány místních samospráv, příslušné orgány státní správy na nedostatky
legislativy a současně informovat subjekty poskytující služby na neřešené
problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování
úřadů na místní a celostátní úrovni,
f) za účelem zajištění realizace výše uvedených činností sdružení zajistí finanční,
materiální a personální podmínky pro organizování akcí s výše uvedeným
zaměřením.
Statutární zástupce: Mgr. Kateřina Malá
Dozorčí rada: Ing. Klára Bábovková
Jitka Šafnerová
Jitka Slabá

2. Použité účetní metody
-účetní jednotka postupovala podle vyhlášky č.504/2002 Sb. a účetních standardů platných
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání s tím, že pro
účtování dotací získaných na období delší než 1 rok je v souladu s §7 zákona o účetnictví
zvolen odchylný postup spočívající v zúčtování výnosu ve věcné a časové souvislosti
s příslušnými náklady. Tento postup umožňuje podat věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace.
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3. Doplňující skutečnosti k údajům rozvahy
- účetní jednotka nemá splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, nemá splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ani
evidované nedoplatky u správce daně,
- finanční a jiné závazky, které by nebyly obsaženy v rozvaze se nevyskytují,
- průměrný evidenční počet zaměstnanců v účetním období 2007 byl 22,83
4. Výsledek hospodaření, daň z příjmu
- výsledek hospodaření za rok 2006 (ztráta 6.082,00 Kč) byla rozhodnutím členské schůze
uhrazena z vlastního jmění organizace
- účetní jednotka nevykonávala ani v roce 2007 hospodářskou činnost

Zpracovala: J.Šafnerová, K.Malá
V Mostě dne 25.2.2008

Podpis:

………………………
Kateřina Malá
statutární zástupce

………………………
Jitka Šafnerová,
finanční manažerka
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